Brussel, 10 januari 2007
AG-IT/07-003

Mevr. VERVOTTE Inge
Vl. minister Welzijn,Volksgezondheid & Gezin
Koolstraat 35
1000

BRUSSEL

Mevrouw de minister,

Op 7 december 2006 heeft u de SERV om advies gevraagd over het voorontwerp van decreet betreffende
de Bijzondere Jeugdbijstand.
De SERV kan de beoogde doelstellingen van de voorgestelde regeling volledig onderschrijven. Een
geïntegreerd, goed gestructureerd en leesbaar decreet biedt perspectief op een duidelijke en toegankelijke
regeling. De coördinatie en codificatie van de besluiten en de talrijke complexe omzendbrieven is een
minstens even belangrijke volgende stap, die nog dient gezet.
Een duidelijke transparante regelgeving vormt de basis van behoorlijk bestuur waar de actoren op het
terrein en finaal de gebruikers baat bij hebben.
Terwijl terecht een gecoördineerde regelgeving wordt voorgesteld blijft het werkveld evolueren binnen een
zich wijzigend kader (aanpassingen wet op de jeugdbescherming, de integrale jeugdhulp, het IVA
Jongerenwelzijn, de rechtspositieregeling van minderjarigen, het globaal plan jeugdzorg…). In zekere zin
vormt het voorgelegde voorontwerp de basis van een – zij het belangrijk - overgangsdecreet: het ordent
belangrijke noodzakelijke elementen maar komt te vroeg om actuele ontwikkelingen te vatten.
Het ligt dan ook voor de hand dat het voorontwerp van decreet in de toekomst wordt aangepast en opnieuw
gecoördineerd wanneer evoluties zich hebben uitgekristalliseerd. Het is slechts op deze wijze dat blijvend
een stabiele en transparante onderbouw voor de bijzondere jeugdbijstand kan worden verstrekt.

Intussen dient erover gewaakt dat de afstemming van het voorontwerp van decreet consequent correct
gebeurt met ondermeer (a) de wet van 15 mei en 13 juni 2006 betreffende de jeugdbescherming (bvb.
leeftijdsgrens in art 2, 10e; art 68, de omschrijving van hulpverlening en herstelrechtelijke afhandeling); (b)
het decreet van 7 mei 2004 betreffende de integrale jeugdhulp (bvb. de toegangspoort, modulering); (c) het
decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp (bvb.
omschrijving van situaties waarin de hulpverlening de persoonlijke vrijheid van de minderjarige raakt (art. 10
§3); (d) de omschrijving van de opvoedingshulp versus opvoedingsondersteuning (voorontwerp van decreet
opvoedingsondersteuning en de rol hierbij van de preventiecel).
Ik hoop, mevrouw de minister, u hiermee van dienst te zijn geweest.

met de meeste hoogachting,

Pieter Kerremans
administrateur-generaal

Caroline Copers
voorzitter
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